
Data Divulgação # Pergunta Resposta

22/09/2020 Circular 1 1

Vimos solicitar esclarecer o  seguinte ponto do Anexo J:
"2 ...O Fornecedor deverá evidenciar ter realizado pelo menos 1 leilão 
virtual de equipamento industrial de grande porte.
Nota: equipamentos industriais de grande porte: equipamento cujo 
valor de arrematação seja superior a R$250.000,00 "

Pergunto: o valor de R$250.000,00 se refere apenas a valor de arremate 
de 1 equipamento ou ao valor de arremate de 1 leilão virtual de 
equipamento industrial

O valor de R$ 250.000,00 se refere apenas ao valor de arremate 
de 1 equipemento.

22/09/2020 Circular 1 2

(1) Solicito a sua gentileza de informar se o número da SOLICITAÇÃO DA 
PROPOSTA inserida nos anexos é o número do Edital ou existe outra?

(2) Qual o significado de “IDENTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO” no ADENDO D?

1 - O Número da Solicitação de Proposta é a identificação única 
dessa contratação, não havendo Edital ou análogo.

2 - O termo "identificação da Seleção" diz respeito à numeração 
da Seleção de Proposta citada no item 1, a saber  5900.004.2020 . 
Dessa forma, os Adendos fazem referência à contratação atual, a 
qual é identificada com a numeração da Solicitação de proposta.

25/09/2020 Circular 2 3

   Circular de esclarecimentos 02-2020
   Comissão de Contratação de Serviços de Leiloeiro Público

A Comissão de Contratação torna pública a presente Circular, a qual engloba as informações das demais 
Circulares emitidas anteriormente.

Aviso da Comissão de Contratação

A Comissão de Contratação resolve postergar a data limite de entrega das propostas (Data Fim) para o dia 30/09/2020, 15:00 (Horário de 
Brasília). Os participantes que eventualmente já enviaram propostas poderão alterá-la até a nova data limite.

Dessa forma, solicitamos considerar a nova data limite de entrega das propostas (Data Fim) em substituição à informada inicialmente no 
item 3 Adendo B - Condições Específicas.


